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CZY JESTEŚ GOTOWY DO RODO?

1
RODZAJ, FORMA I SPOSÓB 
PRZECHOWYWANIA DANYCH 
OSOBOWYCH

☐ Czy spółka dokonała analizy rodzajów zbiorów danych 
wykorzystywanych przez spółkę?

☐ Czy spółka wyodrębniła wszystkie kategorie danych 
osobowych, które przetwarza?

☐ Czy spółka przeanalizowała w jakiej formie przechowuje dane 
osobowe, które przetwarza?

☐ Czy spółka ustaliła przez jaki okres czasu przechowuje 
poszczególne kategorie danych osobowych?

3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH 
PODMIOTOM TRZECIM

☐
Czy spółka dokonała analizy, jakim podmiotom udostępnia 
dane osobowe poszczególnych kategorii osób, 
z uwzględnieniem celu, sposobu, podstawy udostępniania 
oraz rodzaju udostępnianych danych?

☐
Czy spółka wyodrębniła podmioty, którym przekazuje dane 
w związku ze świadczeniem przez te podmioty usług na rzecz 
spółki (w tym w szczególności biura księgowe, outsourcing HR, 
obsługa IT)?

☐

Czy spółka dokonała analizy, czy jakiekolwiek dane są przez 
spółkę przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, w tym 
także przez podmiot przetwarzający dane na zlecenie spółki, 
a jeśli tak, to czy spółka ustaliła jakie dane przekazuje poza 
obszar Unii Europejskiej, w jakim celu, na jakiej podstawie, 
a także czy stosuje zabezpieczenia w zakresie ochrony tych 
danych np. poprzez stosowanie standardowych klauzul 
umownych ochrony danych osobowych, zatwierdzonych przez 
Komisję Europejską, prawnie wiążących reguł lub polityk 
ochrony danych osobowych?

☐
Czy spółka zweryfikowała treść umów powierzenia 
przetwarzania danych zawarte z podmiotami, którym spółka 
udostępnia dane?

2 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

☐ Czy spółka wyodrębniła cele przetwarzania poszczególnych 
kategorii danych osobowych?

☐ Czy spółka zweryfikowała podstawy przetwarzania 
poszczególnych kategorii danych osobowych?

☐
Czy w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody 
osoby, której dane dotyczą, spółka zweryfikowała sposób 
pobrania takiej zgody?

☐
Czy w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody 
osoby, której dane dotyczą, spółka zweryfikowała treść takiej 
zgody?

☐
Czy w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody 
osoby, której dane dotyczą, spółka zweryfikowała czy wszystkie 
przetwarzane dane pozyskane zostały w oparciu o tak pobraną 
i sformułowaną zgodę?

☐
Czy w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody 
osoby, której dane dotyczą, spółka zweryfikowała, czy na 
etapie zbierania zgody informowała o prawie cofnięcia zgody?

☐

Czy w przypadku używania do zbierania zgód systemu 
informatycznego, spółka zweryfikowała, czy w oparciu 
o stosowane środki techniczne jest ona w stanie ustalić, że 
osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na ich 
przetwarzanie, jak była treść zgody oraz kiedy nastąpiło jej 
wyrażenie?

☐
Czy w przypadku zbierania zgód bez użycia systemu 
informatycznego, spółka zweryfikowała kompletność 
posiadanych dokumentów?

☐
Czy spółka zweryfikowała, czy pozyskuje dane osobowe 
w sposób pośredni, tj. nie od osób których dane dotyczą, 
a np. przez komercyjne nabywanie baz danych od podmiotów 
trzecich?

☐
Czy spółka zweryfikowała sposób przekazywania oraz treść 
informacji przekazywanych poszczególnym kategoriom 
podmiotów, których dane spółka przetwarza?

☐
Czy spółka dokonała analizy w jaki sposób przetwarza dane 
poszczególnych kategorii osób, w ramach poszczególnych 
celów przetwarzania?

☐

Czy spółka dokonała analizy, czy stosuje jakiekolwiek formy 
profilowania, tj. czy spółka przetwarza dane osobowe 
w sposób automatyczny, który służy do oceny niektórych 
czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do 
analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej 
osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych 
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, 
lokalizacji lub przemieszczania się?

☐
Czy spółka dokonała analizy kwestii przetwarzania danych 
osobowych w kontekście realizacji obowiązków wynikających 
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
w szczególności ustawy o ofercie czy rozporządzenia MAR?

Konsultacje dotyczące 
RODO: 
rodopytania@seg.org.pl
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CZY JESTEŚ GOTOWY DO RODO?

4 TECHNICZNE ZABEZPIECZENIE DANYCH

☐ Czy spółka zweryfikowała system informatyczny w ramach 
którego przetwarza dane osobowe?

☐
Czy spółka ustaliła, czy przechowuje dane na własnych 
serwerach, czy też korzysta w tym zakresie z usług 
hostingowych?

☐
Czy spółka dokonała analizy, w jaki sposób przechowywane 
przez spółkę dane są chronione przed nieautoryzowanym 
dostępem osób trzecich, w tym zarówno z zewnątrz, jak i ze 
strony pracowników i współpracowników?

☐
Czy spółka dokonała analizy, w jaki sposób przechowywane 
przez spółkę dane są chronione przed przypadkowym 
zniszczeniem, usunięciem, zniekształceniem?

☐
Czy spółka zbadała jakie zabezpieczenia informatyczne stosuje 
przed zagrożeniem typu wirusy, złośliwe oprogramowanie, 
trojany, ransomware, etc?

☐

Czy spółka zweryfikowała stosowane rozwiązania kontroli 
dostępu do zasobów obejmujących dane osobowe w zakresie 
używanych systemów informatycznych, w szczególności, czy 
spółka stosuje ograniczenia dostępu poszczególnych 
pracowników do poszczególnych zasobów, w zależności od 
treści udzielonego tym pracownikom upoważnienia w zakresie 
przetwarzania danych osobowych, ograniczenia dostępu 
w zakresie poziomu dostępu do danych, lub logowania 
dostępu poszczególnych pracowników posiadających 
upoważnienie w zakresie przetwarzania danych osobowych do 
poszczególnych zasobów?

☐

Czy spółka zbadała w jaki sposób wykorzystywany prze spółkę 
system teleinformatyczny jest zabezpieczony w sposób fizyczny 
przed dostępnemu nieuprawnionych osób, w szczególności, 
czy  spółka korzysta z zamkniętych dedykowanych 
pomieszczeń mieszczących serwery, w jaki sposób stacje 
robocze (np. laptopy), na których przetwarzane są dane 
osobowe zabezpieczone są przed nieautoryzowanym 
dostępem osób nieuprawnionych lub kradzieżą (np. blokady 
Kensington Lock)?

☐

Czy spółka zweryfikowała w jaki sposób chroniona jest 
zawartość wykorzystywanych przez spółkę komputerów 
i urządzeń mobilnych, na których przetwarzane są dane, 
w szczególności czy stosowane są hasła dostępu z kryteriami 
siły haseł, czy system wymusza okresową zmianę hasła, kody 
PIN, czy urządzenia są szyfrowane, czy porty USB 
w urządzeniach, w których przetwarzane są dane zostały 
zablokowane w sposób uniemożliwiający podłączenie do nich 
zewnętrznych nośników pamięci?

☐ Czy spółka dokonała weryfikacji sposobu zasilania 
infrastruktury technicznej?

☐
Czy spółka dokonała weryfikacji, czy używane systemy 
teleinformatyczne udostępniające dane wyposażone są 
w źródło podtrzymania zasilania?

☐ Czy spółka zbadała, czy wykonuje kopie bezpieczeństwa 
danych z serwerów i innych systemów udostępniających dane?

☐ Czy spółka zbadała, w jaki sposób zabezpieczone są skrzynki e-
mailowe wykorzystywane przez spółkę?

☐
Czy spółka zbadała, czy możliwy jest dostęp do zasobów 
obejmujących dane osobowe za pośrednictwem 
nieautoryzowanych urządzeń?
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5
DOKUMENTACJA I WEWNĘTRZNA 
ORGANIZACJA PROCESU 
PRZETWARZANIA DANYCH

☐
Czy na podstawie obowiązujących przepisów ustawy 
o ochronie danych osobowych spółka zgłosiła zbiory danych 
osobowych Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych?

☐
Czy spółka zbadała, w jaki sposób zabezpieczane są dane 
osobowe przechowywane w tradycyjnej formie papierowej 
przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich?

☐
Czy spółka zweryfikowała, czy zobligowana jest do wykonana 
oceny skutków dla ochrony danych (ang. Data Protection 
Impact Assessment – DPIA), a jeśli tak, to czy spółka 
przygotowała DPIA?

☐ Czy spółka zweryfikowała konieczność konsultacji z organem 
nadzorczym?

☐ Czy spółka zweryfikowała konieczność powołania Inspektora 
Danych Osobowych?

☐ Czy spółka opracowała rejestr czynności przetwarzania 
danych?

☐

Czy spółka dokonała weryfikacji, czy przetwarza dane osobowe 
na zlecenie innego podmiotu, który decyduje o celach 
i sposobach przetwarzania, a jeżeli tak, to czy spółka 
opracowała rejestr kategorii czynności przetwarzania w imieniu 
administratora danych?

☐ Czy spółka opracowała rejestr naruszeń ochrony danych 
osobowych?

☐ Czy spółka opracowała wzór zawiadomienia osoby, której dane 
dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych?

☐
Czy spółka dokonała analizy, czy jakiekolwiek osoby 
wyznaczone przez spółkę (w formie pisemnej) jako 
odpowiedzialne za ochronę danych, posiadają wiedzę na 
temat obowiązków związanych z ochroną danych osobowych?

☐
Czy spółka zweryfikowała upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych udzielone przez spółkę sowim 
pracownikom lub współpracownikom?

☐
Czy spółka wdrożyła procedury ochrony danych osobowych 
i przeszkoliła w tym zakresie swoich pracowników i 
współpracowników?

☐
Czy spółka zweryfikowała, czy inne podmioty (np. z grupy 
kapitałowej do której należy spółka) współustalają ze spółką 
cele i sposoby przetwarzania danych?

☐
Czy spółka zweryfikowała, czy inne podmioty (np. z grupy 
kapitałowej do której należy spółka) decydują o celach 
i sposobach przetwarzania przez spółkę danych osobowych 
wraz z innym podmiotem?
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